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Rozmowa  z Janem  Gluzą,  radnym  z  Polany 

Czy  jest  pan  jako  radny  zadowolony z tego  co  miasto  robi  w 
Polanie? 
Raczej tak. Wykonuje się dużo  inwestycji z budżetu  miasta.  Obec
nie  dwie  największe  to  kolektor  sanitarny  i budowa  przedszkola 
w  skrzydle  szkoły  w  Polanie.  Obecny  budynek  przedszkola  jest 
stary,  kosztowny  w utrzymaniu,  a poza  tym  leży  na osi  planowa
nej drogi  dwupasmowej.  Planowana jest  wymiana  oświetlenia  na 
ul.  Wczasowej.  Trzeba  też  wspomnieć,  że  dzięki  funduszom z 
Urzędu  Marszałkowskiego  wybrukowano  dwa  przystanki  auto
busowe,  kawałek chodnika,  położono  nawierzchnię  na ul. 3 Maja 
i części  ul.  Wiślańskiej. 
Mieszkańcy  ul.  Wiślańskiej  czekają  nadal  na  chodnik. 
My też od początku kadencji  się o ten chodnik  dopominamy.  Nie
stety jest  to droga  wojewódzka  i miasto tego nie sfinansuje. Stale 
monituje się do województwa,  by  ten  chodnik  powstał,  bo jest  to 
niebezpieczny  odcinek  drogi  dla  przechodniów. 
Po  powstaniu  obwodnicy  korki  w weekendy  tworzą  się 
w  Polanie  i jest  to chyba  uciążliwe dla  wszystkich    mieszkań
ców i turystów. 
Dwie  drogi  doprowadzają  pojazdy  i trudno  by  nie  tworzyły  się 
korki.  Mieszkający w pobliżu  narzekają, a my mamy  nadzieję  na 
załatwienie  drugiej  nitki  drogi.  Dziś  w  centrum  Polany  panuje 
duża  ciasnota. 
Uczestnicząc  w  zebraniach  w  Polanie  słyszy  się  też  o  drodze 
na  Orłową.  Co  pan  sądzi  o  budowaniu  tam  drogi? 
Oczywiście,  że  ta  droga  mogłaby  powstać,  gdybyśmy  mieli  zro
bione  inne  drogi,  chodniki  w  Polanie  i Dobce.  Drogę  na  Orłową 
wykorzystywaliby  też  turyści.  Budowanie  natomiast  drogi  tak 
drogiej  dla  kilku  mieszkańców,  na  to  jeszcze  nie  jesteśmy  tak 
bogaci. W ubiegłym  roku wystąpiliśmy o płyty drogowe z  oczysz
czalni  ścieków,  by wykorzystać j e  właśnie  na drodze  na  Orłową. 
Trochę  tych  płyt  uzyskano  i teraz  gospodarze  sami  sobie  wykła
dają nimi  drogi. 
A co pan  sądzi o Równicy  i ruchu  samochodowym  na  tę  górę? 
Moim  zdaniem  powinna  to  być  droga  dostępna  dla  wszystkich. 
Przecież  nie  każdy  potrafi  wyjść  w  góry, a taki  wyjazd  to  dla 
wielu  osób  duża  atrakcja.  Jest  to  przecież  jedna  z  nielicznych 
gór,  na  którą  można  wyjechać  i znaleźć  się  na  wysokości  powy
żej  800  m.  Powinna jednak  już  na  dole  funkcjonować  informa
cja,  że  wszystkie  miejsca  na  górze  są  zajęte.  Teraz  na  Równicy 
ma  powstać  podobny  jak  na Czantorii  tor  saneczkowy,  z  tym  że 
całoroczny.  Wtedy  tłok  się  zwiększy  i konieczne jest  myślenie o 
dodatkowym  parkingu  na  górze. 
Nie obawia  się  pan  protestów  ekologów? 
Chyba  wszyscy  rozumieją,  że  nikt  rozsądny  nie  chce  niszczyć 
góry, a  turystom  trzeba  coś  zaproponować. 
Jest  pan  prezesem  spółki  wodnej  za jmującej się  Młynówka, z 
którą  stale jest  wiele problemów. Jak  udaje się je  rozwiązywać? 
Na początku chciałbym  poinformować, że  16 stycznia odbyło  się 
walne  zgromadzenie  udziałowców  Młynówki  UstrońskoSko
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Od poniedziałku, 5 lutego do 
piątku 16 lutego uczniowie bedą 
wypoczywać po pierwszym se
mestrze  roku  szkolnego  2000/ 
2001  i zbierać  siły  na  kolejne 
półrocze. Specjalny program na 
ferie zimowe przygotowano  w 
Miejskim  Domu  Kultury  „Pra
żakówka'\  Wakacyjną  ofertę 
przedstawiamy na stronie 8. 
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czowskiej,  na którym  nastąpiło rozdzielenie  na część  ustrońską  
około  12  km  i  skoczowską    około  4  km.  Było  to  zgodne 
z  propozycją  Zarządu  Miasta  Skoczowa  i  uchwałę  podjęliśmy 
jednogłośnie.  Teraz  więc  pracujemy  nad  Młynówką  tylko 
w  Ustroniu. 
Problemy  jednak  pozostały  zaczynając  od  Oblaźca  i  kamie
niołomu. 
T a ma  p r z e c i w r u m o s z o wa  w y p e ł n i ła  s ię  Z a r z ąd  k a m i e n i o ł o mu 

zrobił  dojazd  do  tej  tamy  i zaczynają ją  opróżniać.  Jest  więc  na
dzieja,  że  nie  dojdzie  znowu  do  przepełnienia  i zrzucenia  rumo
szu  z  kamieniołomu  do  Młynówki,  co  zdarzyło  się  w  ubiegłym 
roku  w  lipcu. 
Młynówka  lubi  też  przy  intensywnych  opadach  wylewać. 
Właśnie przy opadach  woda z masywu  Czantorii  spływa do  Mły 
nówki.  Szczególnie jest  to  groźne  przy  takich  anomaliach  pogo
dowych  jak  w  ostatnich  latach.  Opady  są  tak  nagłe,  że  błyska
wicznie wszystko  wypełnia  się wodą  i jest  zagrożenie  wylaniem. 
Nas  powołano,  by  wylewom  przeciwdziałać,  bo  Młynówką  ad
ministrujemy.  Podczas  opadów  w  lipcu  ubiegłego  roku  w  nocy 
wezwano  mnie  gdyż  staw  kajakowy  zaczął  przelewać  na  ul.  3 
Maja. Jako prezes nie mam  ludzi, z którymi  mógłbym  takim  sytu
ac jom  przec iwdz ia łać.  Wezwałem  więc  st raż  pożarną 
i  razem  przyjechaliśmy  na  miejsce.  Właśnie  w  takich  nagłych 
sytuacjach  widać jak  straże  pożarne  są  potrzebne. 
Czy  obecnie  Młynówka  jest  dobrze  zabezpieczona? 
Tak.  Nikt  jednak  nie  może  przewidzieć  anomalii  pogodowych, 
które  mają  jednak  miejsce.  Przecież  dotyczy  to  całej  Europy. 
Widzimy  zalewanie  miast  w Anglii ,  we  Włoszech  itp. 
Całk iem  inny  prob lem  to  z  kolei  wysychanie  Młynówki 
w  Nierodzimiu. 

W  ubiegłym  roku  od  kwietnia  panowała  susza.  W  takich  sytu
acjach  trudno  utrzymać  ten  ciek  wodny,  a jeżeli  woda  przestaje 
płynąc,  koryto  zarasta.  W  ubiegłym  roku  właśnie  mieliśmy  taką 
sytuację,  że  woda  nie  dochodziła  do  Skoczowa.  Gdy  budowano 

Jan Gluza.  Fot.  W. Suchta 

Młynówkę  ponad  sto  lat  temu  nie  było  zapory  w Czarnem.  Tam 
się  gromadzi  wodę  dla  ludzi  i  w  okresach  suszy  utrzymuje  się 
jedynie  z Czarnego  przepływ  biologiczny    150  litrów  na  sekun
dę.  Na  Obłaźcu  wtedy  woda  w  Wiśle  ledwie  się  sączy  międ7.y 
kamieniami  i my nie potrafimy jej  ściągnąć do  Młynówki.  Nadal 
problemem  jest  wypłycanie  się  Młynówki.  Środki  które  otrzy
mujemy  od  udziałowców  przeznaczamy  na  remonty  brzegów  
ostatnio  przeprowadzono  remont  brzegu  przy  ul.  Polnej.  Tam 
Młynówka  wylewała,  bo  koryto  było  zbyt  wąskie,  gdyż  dawniej 
popiół  wysypywano  właśnie  na  brzeg  i  nikt  nie  zwracał  na  to 
uwagi.  W tym  roku  planujemy remont  innego odcinka  o  długości 
50  m e t r ó w.  Są  to  m a łe  k r o c z k i,  k t ó r y mi  s t a r a my  s ię  s y s t e m a t y c z

nie  zapobiegać  zagrożeniom.  Dodam  jeszcze,  że  śluzy  i  zasuwy 
powymienialiśmy  na  nowe. 
Często  narzeka  pan  na  zanieczyszczanie  Młynówki  przez 
mieszkańców.  Czy  nadal  są  miejsca  gdzie  z  posesji  wyrzuca 
się śmieci  do  Młynówki? 
Nawet  na ostatnim  posiedzeniu  Komisji  Budżetowej  i  Przestrze
gania  Prawa  zwracaliśmy  straży  miejskiej  uwagę,  że  w  niektó
rych  miejscach mieszkańcy  zrobili  sobie z Młynówki  śmietnisko. 
Nic się na  lepsze nie zmienia. Gospodarze  dodatkowo  wyrzucają 
padle  kury, króliki ,  topią  w Młynówce  młode  koty. Głównie  cho
dzi  tu  o  odcinek  od  ul.  Lipowej  do  stawu  kajakowego.  Strażni
kom miejskim trudno dzień  i noc pilnować  Młynówki.  My  przede 
wszystkim  chcemy, by strażnicy sprawdzali,  czy mieszkańcy  mają 
podpisane  umowy  na wywóz  odpadów.  Jeżeli  ktoś  takiej  umowy 
nie  ma,  to  przecież  wiadomo,  że  śmieci  wyrzuca  gdzie  się  da. 
Jest  to problem.  Podobnie  w Nierodzimiu  gdzie z kolei  wyrzuca
ne przez mieszkańców  śmieci  z Młynówki  gromadzą  się w zbior
niku  przeciwpożarowym. 
Chciałbym  zapytać  też o  inny  ustroński  potok. Co  pan  sądzi o 
ostatniej  regulacji  Bładniczki? 
Jak  zobaczyliśmy  co  się  dzieje  poprosiliśmy  do  Urzędu  Miasta 
wykonawcę  i inwestora,  którzy  tłumaczyli, że chodziło  im o to,  by 
woda miała dobry przepływ na odcinku gdzie Bładniczka  wylewa
ła.  My  mieliśmy  pewne  propozycje,  ale  okazało  się, że już  na  nic 
więcej  nie  ma  pieniędzy  i na  razie  trzeba  uzbroić  się  w  cierpli
wość.  Dodatkowo  przez  wybetonowaną  Bładniczkę  bez  kłopotu 
przy  większej  wodzie  przeleci  rumosz  i  wpadnie  do  Młynówki. 
Będzie więc  to  i dla  nas  kłopotliwe. 
Progi  na  Wiśle  na  oczach  się  rozlatują.  Czy  próbu je się  temu 
zapobiegać? 
Temat  progów  na  Wiśle  zawsze  jest  poruszany  gdy  zjawia  się 
przedstawiciel  Okręgowej  Dyrekcji  Gospodarki  Wodnej,  która 
jest administratorem  Wisły.  Widzę,  że w tym  roku  remontowano 
próg  przy  Kuźni  i chyba  stopniowo  remontowane  będą  też  inne 
progi.  W  Polanie  pod  mostem  próg  jest  całkowicie  zerwany 
i jest  to  niebezpieczne,  gdyż  przy  większej  wodzie  jej  pęd  nie 
zostaje wyhamowany  i zerwane  mogą zostać następne progi.  Mó
wimy  o  tym,  zgłaszamy  ODGW,  zobaczymy  z jakim  efektem. 
Dziękuję  za  rozmowę.  Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

Kawiarnia  „Złocień"    Ustroń,  ul.  Szpitalna  31 
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Przy  szkołach  podstawowycli 
w  Haźlachu  i Zamarskach  po
wstały  sale  gimnastyczne.  Po
siadają  wymiary  24x12x7  m 
oraz  zaplecze. 

Obchodzono  100lecie  Domu 
Narodowego w Cieszynie.  Pod
czas  głównej  uroczystości  w 

holu budynku została  odsłonię
ta tablica pamiątkowa  Francisz
ka Górniaka.  Dał on  cegłę  (był 
właścicielem cegielni w Sibicy) 
na rozbudowę obiektu  i był  pre
zesem  inicjatywnego  Towarzy
stwa  Domu  Narodowego. 

Elektrometal  w  Cieszynie  jest 
obecnie  spółką.  Gdy  ponad  50 
lat  temu  firma  ruszyła,  była 
spółdzielnią. Był okres, że mia
ła  swoje  zakłady  nawet  w  20 
różnych  miejscach.  Obecnie 
jest  wiodącym  producentem 
urządzeń  łączności  i  bezpie

czeństwa  dla  przemysłu  górni
czego  o  gazowniczego. 

Turyści wypoczywający w  Wi
śle  mają  do  dyspozycji  m.  in. 
skutery  śnieżne.  Mogą  je  wy
pożyczyć  i jeździć  trasami  wy
tyczonymi  na  Cieńkowie  oraz 
Przełęczy  Salmopolskiej. 

W polowie  lat 30. ubiegłego stu
lecia  Brenna  i  Istebna  zostały 
zaliczone  do  letnisk  górskich. 
Przed wojną obie wsie były  od
wiedzane przez około tysiąc tu
rystów  rocznie. Obecnie  liczby 

te  są  kilkanaście  razy  większe. 
Turyści  zaglądają  latem  i zimą. 

Plan  przewiduje  powstanie 
w okolicach  przejścia  granicz
nego  w  Lesznej  Górnej  kom
pleksu  handlowo    usługowe
go.  Jeszcze  nic  się  nie  dzieje, 
bo  najpierw  trzeba  porządnie 
wyremontować  wąską,  dziura
wą  i krętą  drogę. 

Pierwszy telewizor pojawił się w 
Strumieniu  jesienią  1948  roku. 
Kupiła  go  MRN,  a  program 
oglądano w sali ratusza,  (nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



Od  grudnia jazdę  po  pijanemu  (powyżej  0,5  prom)  traktuje  się 
jako  przestępswo  i to obojętnie jakim  pojazdem  się  kieruje,  więc 
także  i rowerem.  Nie jest  to  w  stanie  wszystkicli  kierowców  od
straszyć  od  kieliszka  przed  jazdą.  Są  nawet  zatwardziali  pijacy
kierowcy  o  czym  policjanci  z  ustrońskiego  komisariatu  przeko
nali  się  27  stycznia  w  południe  na  ul.  Katowickiej  zatrzymując 
do kontroli  fiata  126 kierowanego  przez mieszkańca  Kiczyc.  k ie
rowca  okazał  się  być  nietrzeźwy.  Badanie  wykazało  0,76   0,71  
0,69  prom.  Nie  posiadał  też  prawa  jazdy,  gdyż  dzień  wcześniej, 
o godz.  14 odebrali  mu j e  ustrońscy  policjanci  w Goleszowie  i to 
również za jazdę  w stanie  nietrzeźwym.  Wówczas  badanie  wyka
zało  2,57  i 2,63  prom. 

Nowożeńcy: 
Aleksandra  Szarzeć,  Ustroń  i Dar iusz  Kolarczyk,  Ustroń 

Dyrektor jednego  z ustrońskich  przedszkoli  powiedziała  kiedyś, 
że  najważniejszymi  świętami  dla  jej  pracowników  i  wychowan
ków są Dzień  Babci  i Dzień  Dziadka. Te szczególne dni  przypada
ją  21  i 22  stycznia, ale przygotowania  do  ich obchodów  zaczynają 
się dużo  wcześniej.  Panie  nauczycielki  opracowują  program  arty
styczny,  wnuczęta  uczą  się  piosenek  i wierszyków,  własnoręcznie 
wykonują upominki,  rodzice  przygotowują  smakołyki,  a cały  per
sonel  postawiony  jest  w  stan  gotowości.  Dla  wielu  babć  i  dziad
ków  wizyta  w przedszkolu  jest wzruszającym  przeżyciem.  Upew
niają  się  wówczas,  że  ich  troska,  opieka  i  pomoc  jest  bardzo  po
trzebna  i doceniana,  mimo,  iż  nie  często  padają  słowa  podzięko
wania. Na  zdjęciu  uroczystość  w  Przedszkolu  Nr  1  przy  ul.  Party
zantów.  Fot.  W.  Suchta 

Serdeczne  podziękowania  za  wyrazy  współczucia, 
złożone  wieńce  i kwiaty  oraz  udział  w  pogrzebie 

ś.p.  Edwarda  Cieślara 
rodzinie,  przyjaciołom,  sąsiadom,  znajomym,  Dyrekcji 

i współpracownikom  SU  „Róża", 
delegacji  Firmy  „Atal" ,  delegacji  SCR 

oraz  wszystkim  pozostałym  uczestnikom  pogrzebu 
składa  pogrążona  w smutku  żona  z  rodziną 

Serdeczne  podziękowania  za  złożone  wieńce  i  kwiaty 
oraz  udział  w  pogrzebie 

ś.p. Rudolfa  Przeczka 

a  w szczególności  ks.  dr.  Henrykowi  Czemborowi, 
ks.  Piotrowi  Wowreniu,  personelowi  MDSS  w  Ustroniu 

i członkom  ZM W  „Wici " 
składa  Rodzina 

21.01.2001  r. 
O godz.  19 mieszkaniec  Bytomia 
poinformował o kradzieży  z  bu
dowanego  budynku  nagrzewni
cy do  pieca  gazowego. 
24.01.2001  r. 
O  godz.  15.30  podczas  kontroli 
drogowej zatrzymano  mieszkań
ca  Ustronia  kierującego  fiatem 
126 bez ważnego dowodu  ubez
pieczenia OC. Samochód  odho
lowano  na parking  strzeżony  za 
co  zapłacić  musi  kierowca.  Je
żeli  nie  zostanie  dostarczony 
dowód  ubezpieczenia OC  zosta
nie skierowane pismo do  Fundu
szu Gwarancyjnego, co jest  dość 
kosztowne. 
24.01.2001  r. 
O  godz.  17.30  zatrzymano 
mieszkańca  Ustronia,  który  po
stanowieniem  Sądu  rejonowego 
powinien zgłosić się do odbywa
nia  kary  więzienia.  Policja  do
prowadziła  go  do  Zakładu  Kar
nego  w  Cieszynie. 
25.01.2001  r. 
O godz. 7.05 właściciel  Fotolan
du przy ul. A. Brody  poinformo
wał  o dokonanym  w  nocy  wła
maniu. Złodziej po wybiciu  szy
by  w  drzwiach  wejściowych 
wszedł do środka  i skradł  17 apa
ratów fotograficznych. W wyni
ku podjętych czynności  policjan
ci  ujęli  złodzieja    mieszkańca 

Ż

22.01.2001  r. 
Kontrola  osób  handlujących  na 
targowisku  dotycząca  przestrze
gania  nowego  regulaminu. 
22.01.2001 "r. 
Na  wniosek  mieszkańca  prze
prowadzono  kontrolę na 3 pose
sjach przy ul. Kuźniczej.  Próbo
wano  ustalić  przyczyny  wycie
ków na drogę, które  powodowa
ły  tworzenie  się  lodu  na  odcin
ku jezdni. 
23.01.2001  r. 
Przeprowadzono  wizję  lokalną 
wspólnie z pracownikiem  Urzę
du  Miasta dotyczącą  oznakowa
nia  dojazdu  do  wyciągu  na  Po
niwcu. 
25.01.2001  r. 
Otrzymano zgłoszenie od miesz
kańców  Nierodzimia,  że  w  jed
nym  z  zakładów  usługowych 
przy  ul.  Kreta  palone  są  śmieci. 
Ustalono,  że  palone  były  stare 

Ustronia, który mając przerwę w 
odbywaniu  kary  wiezienia  zdą
żył  j uż  dokonać  kilk u  prze
stępstw  i ukrywał  się. Zatrzyma
no również dwóch  innych  miesz
kańców Ustronia  pomagających 
włamywaczowi  sprzedać  apara
ty.  Policji  udało  się  odzyskać 
skradzione mienie, a włamywacz 
trafił z powrotem  do  wiezienia. 
27.01.2001  r. 
O  godz.  6.58  kierująca  fiatem 
126 mieszkanka Wisły wpadła w 
poślizg na skrzyżowaniu  i wyje
chała  z  ul.  3  Maja  na  ul.  Kato
wicką  II  doprowadzając do  ko
lizj i z mercedesem  kierowanym 
przez mieszkańca  Kilec. 
27.01.2001  r. 
O  godz.  7.15  na  ul. 3  Maja  kie
rujący  fiatem  uno  mieszkaniec 
Żywca cofając najechał na  inne
go  fiata uno  kierowanego  przez 
mieszkańca  Ustronia.  Winnego 
ukarano  mandatem  250  zł. 
27.01.2001  r. 
O  godz.  7.55  na  ul. 3  Maja  kie
rująca  fiatem  126  mieszkanka 
Wisły wpadła w poślizg po czym 
pojazd  się przewrócił.  Szczęśli
wie  nikt  nie odniósł  obrażeń. 
28.01.2001  r. 
O  godz.  10.30  mieszkaniec 
Brzegu  Dolnego  przebywający 
w  sanatorium  „Malwa"  zgłosił 
kradziez portfela z gotówka  i do
kumentami  z  niezanikniętego 
pokoju.  (ws) 

palety drewniane.  Osobie  odpo
wiedzialnej  udzielono  nagany 
i nakazano  ugaszenie  ognia. 
26.01.2001  r. 
Nałożono blokadę na koła samo
chodu, który zaparkowany był na 
zieleńcu  przy  ul.  Szpitalnej. 
Właściciela  pojazdu  ukarano 
mandatem  w wys.  50  zł. 
28.01.2001  r. 
O  godz.  10.30  otrzymano  zgło
szenie od mieszkańców  ul. Pięk
nej, którzy  informowali  o wycie
ku  nieczystości  na  drogę.  Spra
wę zbadano na miejscu, a następ
nie  zgłoszono  awarię  do  Wodo
ciągów  Ziemi  Cieszyńskiej. 
Szybko ją  usunięto stwierdzając, 
że przyczyną  była niedrożna stu
dzienka  kanalizacyjna. 
28.01.2001  r. 
W  trakcie  kontroli  parku  Laza
rów zauważono  spore  ilości  po
rzuconych  niekompletnych  pra
lek  i  lodówek.  Park  został  upo
rządkowany.  (inn) 

o
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Udzielono  błogosławieństwa.  Fot.  W.  Suchta 

SAMODZIELNE CENTRUM 
Nie  ma  już  w  Ustroniu  Wydziału  Zamiejscowego  Górnoślą

skiego  Centrum  Rehabilitacji  „Repty"  w  Tarnowskich  Górach. 
W  jego  miejsce  powstał  samodzielny  publiczny  zakład  opieki 
zdrowotnej  Śląskie  Centrum  Rehabilitacji  w  Ustroniu,  które  z 
„Rept"  zostało  wydzielone  przez  Zarząd  Województwa  Śląskie
go 25  lipca  2000  r. Samodzielną  działalność  ŚCR  rozpoczęło  po 
uzyskaniu  osobowości  prawnej  7  listopada  2000  r. 

18 stycznia  w  nowym  szpitalu  odbyła  się  uroczystość  poświę
cenia  i pobłogosławienia  przez ks. biskupa  Pawła  Anweilera  i ks. 
biskupa  Tadeusza  Rakoczego  w obecności  duchownych  obu  Ko
ściołów. Z tej okazji do ŚCR  przybyli  zaproszeni  goście:  marsza
łek  województwa  śląskiego  Jan  Olbrycht,  wicestarosta  Roman 
Sanetra,  członek  Zarządu  Powiatu  Lesław  Werpachowski,  wi
ceprzewodniczący  Rady  Miasta  Józef  Waszek,  sekretarz  miasta 
Jo lanta  Kra jewskaGojny, dyrektor  Szpitala  Reumatologiczne
go  Ryszard  Wąsik. 

Przekształcenie  i powstanie  nowego szpitala jest decyzją  władz 
wojewódzkich,  o  której  J.  Olbrycht  tak  mówił: 

  Dzisiejsza  uroczystość  stanowi  ukoronowanie  procesu,  który 
rozpoczęliśmy  wspólnie.  Poparliśmy  inicjatywę części  kadry  Rept, 
gdyż  postanowiliśmy  pokazać,  że  podniesienie  efektywności  or
ganizacyjnej, finansowej, może  być  realizowane  przez  tworzenie 
jednostek  mniejszych.  Ten  ryzykowny  zabieg  miał  wielu  prze
ciwników,  ponieważ jednostka  w  Ustroniu  ze względu  na  jakość 
leczenia,  była  istotna  dla  całego  szpitala  Repty.  Jako  marszałek 
województwa  uważam,  że  to  wydzielenie  było  potrzebne  i daje 
to  szansę  na  większą  elastyczność  tej  jednostki,  reagowanie  na 
rynek  usług  medycznych,  ale  również  daje bardzo  dobry  kontakt 
lekarza z chorymi,  tworzenie  innego  typu  atmosfery, która  zresz
tą zawsze była charakterystyczna  dla tego miejsca. Tworzenie  szpi
tali mniejszych, z wysoko wyspecjalizowaną  kadrą  może być  bar
dzo  atrakcyjne,  może  w  tym  trudnym  okresie  czasu  dać  możli

wość  lepszego  działania.  Tu  mamy  najlepszy  przykład  na  takie 
zorganizowanie  jednostki,  że  może  ona  wejść  łagodnie  w  nową 
rzeczywistość. 

Przed  poświęceniem  i pobłogosławieniem  nowego szpitala  głos 
zabrali  także  księża  biskupi. 

  To  wielka  chwila,  wielki  moment,  który  napawa  radością  i 
nadzieją  na przyszłość   mówił  ks.  bp T. Rakoczy.   Wielu  mamy 
proroków  katastrofy,  beznadziei  i  tych,  którzy  wywołują  rozła
my,  podziały  i mówią,  że  się  nic  nie  da  zrobić.  Przełom  jakiego 
wypadło  dokonać  naszym  pokoleniom  jest  ogromny.  Nie  doty
czy  to  tylko  ilości, ale samej jakości.  Przecież szpital  znaczy  dziś 
z u p e ł n ie  co  i n n e go  n iż  k i l k a n a ś c ie  lat  t e m u. 

  Jezus  zawsze  ma  na  uwadze  całego  człowieka  i dlatego  też 
sam  wielokroć  uzdrawia  ludzkie  ciało, jako  odwieczny  Bóg  daje 
też  przykazanie,  które  ma  człowieka  inspirować,  byśmy  sobie 
pomagali  i  wspierali  się  we  wszelkich  potrzebach  cielesnych  
mówił  ks.  bp  P.  Anweiler.    Do  tego  zostaliście  tutaj  powołani 
jako cały personel  szpitalny służby  potrzebującemu. Do was  przy
chodzą  i będą  przychodzić  osoby  po  intensywnym  leczeniu,  ale 
jeszcze  źle  się  mające. Stawiacie  sobie  zadanie  pomocy  w  odzy
skiwaniu  równowagi  obolałego  ciała  i zalęknionego  serca. 

Uroczystość  zakończyło  poświecenie  pomieszczeń  szpitala  i 
udzielone  błogosławieństwo. 

„Repty"  w piramidzie  na Zawodziu  funkcjonowały przez  dzie
sięć  lat.  Był  to szpital  znany  i cieszący się  renomą  w całym  kraju. 
Wszędzie  zabiegano  o  skierowania  do  Rept  w  Ustroniu,  które 
należały do europejskiej sieci  szpitali  promujących zdrowie.  Czas 
jednak  robi  swoje  i  budynek  wymaga  koniecznych  remontów, 

Dyr.  SCR  Zbigniew  Eysymontt  (pierwszy  z  prawej)  i goście  uro
czystości.  Fotrw.  Suchta 

Bp. T. Rakoczy  poświęcił  również sale ćwiczeń.  Fot.  W.  Suchta 

zresztą  tak jak  większość  piramid  na  Zawodziu.  Jak  twierdzi  za
stępca dyrektora do spraw technicznoadministracyjnych  Zbigniew 
Dobranowski  na usamodzielnieniu  się szpitala  na pewno nie  stra
cą pacjenci. Natomiast  w „Reptach" oddział w Ustroniu  był  trochę 
na  uboczu  i nie  zawsze  było  to  korzystne  dla  tej  placówki. 

  Pozostaje  personel,  nadal  obowiązują  umowy  zewnętrzne  
twierdzi  Z.  Dobranowski.    Profil  szpitala  też  się  nie  zmienia. 
Dyrektor  nastawia  się  cały  czas  na jakość.  Musimy  popracować 
nad  poprawą  stanu  technicznego  tego  obiektu,  który  był  eksplo
atowany  kilkanaście  lat  bez  znaczniejszych  nakładów  na  moder
nizacje. Po dalszych  kilku  latach zaczęlibyśmy  odbiegać  od  przy
jętych  standardów.  Zakładam,  że  będąc  mniejszą  jednostką  le
piej  potrafimy  dostosować  się  do  zmieniających  się  warunków. 

Ciekawostką  jest,  że  Z.  Dobranowski  był  szefem  inspektorów 
nadzoru  podczas budowy  tej piramidy, wówczasjako domu  wcza
sowego  huty  Łabędy.  Zna  więc  dobre  i  złe  strony  piramidy  od 
podszewki. 

 Kółko się zamknęło   określa swoje ponowne zawodowe  zwią
zanie  się  z  tą  piramidą. 

Tak  więc  dom  ŚCR  wymaga  remontu,  bo  wyposażenie  w  urzą
dzenia  jest  na  najwyższym  poziomie.  Od  zestawów  do  ćwiczeń 
gimnastycznych  i treningów,  różne  formy masażu, elektro,  hydro
,  lasero  i magnetoterapię  po światłolecznictwo.  Jako  samodzielna 
jednostka  ŚCR  zawało  umowy z kasami  chorych  po pozwala  szpi
talowi  normalnie  pracować  bez  przerw  na  reorganizację.  (ws) 
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Fani  śpiewają A.  Małyszowi  „Sto  lat".  Fot.  W. Suchta 

T O I 
SKOKI  W  PRZYSZŁOŚĆ 

Rozpoczęliśmy  XXI wiek.  Spodziewamy  się,  że przyniesie  on 
wiele  trudnych  do przewidzenia  wyzwań  i możliwości.  Coraz  gło
śniej  o nowych  wynalazkach,  które  mają  zrewolucjonizować  na
sze życie  np. w dziedzinie  transportu. 

Wszyscy jesteśmy  świadkami  wspaniałych  skoków  Adama  Ma
łysza.  Po zwycięstwie  w Turnieju  Czterech  Skoczni  stal  się  ido
lem  milionów  Polaków.  Powstały  fan  kluby jego  imienia.  Powo
łaliśmy  taki klub w Ustroniu  i pojechaliśmy  oglądać jego  wczyny 
na mamuciej  skoczni  w Harrachovie.  Nasz  najlepszy  w  powiecie 
sportowiec  wciąż  skacze  najdalej  i zwycięża.  Wszyscy  cieszymy 
się i optymistycznie  patrzymy  w przyszłość.  Chcielibyśmy,  by w 
innych  dziedzinach  życia  było  tak  samo... 

Trzej znani  i uznani politycy:  Andrzej  Olechowski,  Maciej  Pla
żyński  i Donald  Tusk wykonali  wsapniały  skok  w przyszłość.  Za
proponowali  Polakom,  każdemu  z osobna  i wszystkim  razem, 
odniesienie  sucesu.  Chcą  uwolnić  energię  w nas wszystkich, aby
śmy  wykonali  skok  naprzód,  na miarę  wyniku  Adama  Małysza. 

Byłem  na spotkaniu  w hali  Olivii  w Gdańsku.  Widziałem jak 
twórcy  Platformy  Obywatelskiej  podpisali  deklarację  i  zobowią
zanie.  Wśród sześciu  tysięcu  uczestników  spotkania  panował  wiel
ki  entuzjazm,  który  i mnie  się udzielił.  Ja  również  podpisałem 
deklarację  i  zobowiązanie. 

Postanowiłem  opuścić  Unię  Wolności jako  dawny  członek  Kon
gresu LiberalnoDemokratycznego.  Nie chciałbym jednak,  by  było 
to traktowane jako  akt wrogi.  Wręcz przeciwnie.  Nadal  widzę  moż
liwości  porozumienia  i wspólnych  działań  Platformy  Obywatel
skiej  i Unii  Wolności, również  w naszej  lokalnej  społeczności. 

Wierzę w społeczeństwo  obywatelskie!  Pamiętam  nasze  dzia
łania  w latach  198990  w Komitecie  Obywatelski  „Solidarność  " 
w Ustroniu, które doprowadziły  do uwolnienia  energii wielu  miesz
kańców  naszego  miasta.  Doprowadziliśmy  do  zjednoczenia 
wszystkich  sil działaczy  skupionych  w stowarzyszeniach,  klubach 
i fundacjach.  Jako  Komitet  Obywatelski  przygotowaliśmy  się do 
pierwszych  wyborów  samorządowych.  Wygraliśmy  te wybór.  Te
raz jest  okazja,  aby  znowu  wyzwolić  naszą  energię,  działać  po 
obywatelsku.  Zróbmy  więc  coś dobrego  dla Polski,  naszej  uko
chanej  ziemi  cieszyńskiej  i naszego  Ustronia. 

Andrzej  Georg 
mieszkaniec  Ustronia 

o

zóiproszo  codziennie  o d  1 1 . OO  d o  2 . 0 0 

Oferujemy  tanią,  wykwintną  kuchnię 
polską  i chińską  oraz  wyśmienite  drinki,  piwo, 

napoje  gorące  i  zimne. 
Organizujemy  imprezy  okolicznościowe. 

!

Rys. Jerzy  Jopek 

Ż 
Centrum  naszego  miasta jest  zazwyczaj  spokojne,  także w 

nocy. Od czasu  jak  w Prazakówce  przestała  działać  dyskote
ka  Mirage  2000  mieszkańcy  nie  narzekają na nocne  ekscesy 
i  zakłócanie  ciszy.  Jednak  po czasie  zaczęli  skarżyć  się  ku
racjusze z Zawodzia,  gdyż  tam  właśnie  przeniosła  się mło
dzież  do dyskotek.  Często  interweniowała  policja, a my  opi
sywaliśmy  to w kronice  pol icyjnej,  ostatnio  modne  wśród 
młodzieży  stały się piwiarnie  w centrum  miasta.  Otwarte są 
do  późna,  nie zawsze  też wychodzący z nich  klienci  zacho
wują  się  należycie. 

27  stycznia o godz.  3.30  policjanci  interweniowali  na ryn
ku. Z pobliskiej  piwiarni  wyszła  hałaśl iwa  grupa  młodych 
ludzi,  którzy  zachowywali  się dość  głośno.  W pewnym mo
mencie  ktoś z tej  grupy  rzucił  pustą  butelką  w kierunku pa
trolu jącego miasto  radiowozu.  Butelka  rozbiła  się  na  jezdni. 
Młodzi  ludzie  zachowywali  się agresywnie  i odmówili  po
dania  swoich  danych  personalnych.  Gdy  podjęto  próbę  prze
wiezienia  najbardziej  agresywnych  do  komisariatu  stawili 
opór,  wyrażali  się obelżywie,  odgrażali  się. Mim o  że  mło
dzieńcy  stawiali  czynny  opór  pol icjanci  zastosowali  chwyty 
obezwładniające,  użyli  kajdanek  i czterech  najbardziej  agre
sywnych  przewieźli  do komisariat  gdzie okazało  się,  ze  wszy
scy  sa pijani, co zresztą  można  było  podej rzewać  po zacho
waniu  sie na rynku.  Naj t rzeźwiejszy  miał  1,42  prom.,  pozo
stali  powyżej  2 prom.  Wszyscy  okazali  się  mieszkańcami 
Ustronia.  Zostanie  wobec  nich  przeprowadzone  stosowne 
postępowanie  karne.  (ws) 
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KONCERTUJĄ  UCZNIOWIE 
12  stycznia  w  MDK  „Prażakówka"  odbył  się  koncert  kolęd 

ogniska  muzycznego,  które  prowadzone jest  przez  Towarzystwo 
Kształcenia  Artystycznego.  Uczniowie  przygotowali  na  tę  oka
zję  instrumentalne  i wokalne  wykonanie  kolęd  polskich,  ale  tak
że  popularnych  kolęd  z  innych  krajów  i  mniej  znane  utwory  o 
tematyce  związanej  ze  Świętami  Bożego  Narodzenia.  Koncert 
prowadziła  ucząca  w  klasie  skrzypiec  i  klasie  śpiewu  Izabela 
Szczebrowska.  Ona  też  czuwała  nad  całością  programu. 

 Przygotowanie  koncertu  to dla  wszystkich  dodatkowe  obo
wiązki    mówi  I.  Szczebrowska.    Nauczyciele  program  przy
gotowywali  j uż  od  dwóch  miesięcy.  W  naszym  ognisku  stale 
powstają  nowe  klasy  instrumentów  i w  tym  roku  po  raz  pierw
szy  na  koncercie  pojawili  się  uczniowie  g ra jący  na  skrzyp
cach  i akordeonie.  Pierwszy  raz  wystąpił  też  zespół  wokalny. 
Co  najważnie jsze  uczniowie  bardzo  chętnie  pracowali  przed 
koncertem.  Moim  zdaniem  było  to  dla  nich  nowe  doświad
czenie  i możliwość  zaprezentowania  się. 

Na  widowni  zasiedli  przede  wszystkim  rodzice  i  bacznie  ob
serwujące  wszystko  rodzeństwo  wykonawców.  Wszystkich  na

gradzano  brawami, a prezes TKA  Henryk  Banszel  dziękował  za 
przygotowanie,  zaś  występującym  tego  dnia  wręczył  skromne 
upominki.  Koncert  zakończył  się  odśpiewaniem  przez  wszyst
kich  kolędy  „Cicha  noc". 

12  stycznia  w  Prażakówce  wystąpili:  Magda  Zborek,  Kasia 
Husar, Natalia  Kolarczyk,  Mateusz  Dyrda,  Aneta  i Arek  Szarzeć, 
Berenika  i Oriana  Kiszka,  Dorota  Twardzik,  Jakub  Gazda,  Mar
cin  Stawiarz,  Małgosia  Gaduła,  Krzysztof  Wasiak,  Magda  Mo
lek,  Estera  Cienciała,  Kasia  Tyrna,  Ania  Kozub,  Klaudia  Pietra
szek,  Aleksandra  Sikora,  Klaudia  Fober,  Aleksander  Poniatow
ski,  Marcin  Heller,  Kasia  Płonka,  Mariusz  Szarzeć,  Tomek  Cie
ś lar,  A l e k s a n d er  R e b e n d a,  W i t ek  B ą k.  W y s t ę p u j ą c y ch  p r z y g o t o

wali  nauczyciele  gry  na  instrumentach:  Michalina  Zwolińska  i 
Jolanta  Malinka    fortepian,  Radosław  Itner    keyboard,  Marek 
Walica    flet,  Małgorzata  Groborz   gitara,  Borys  Gruchel    sak
sofon. 

W  przerwach  koncertu  popi jano  napoje  dostarczone  przez 
Wytwórnie  Wód  Mineralnych  „Ustronianka  i spożywano  cia
sta  z  PSS  „Społem".  Zarząd  Towarzystwa  Kształcenia  Arty
stycznego  pragnie  za  pośrednictwem  GU  podziękować  obu 
f i rmom.  Tekst  i zdjęcia:  Wojsław  Suchta 

S K A R B Y  ZIEM I 
Jesteśmy jeszcze  pod  wrażeniem  nocy  sylwestrowej  na  przeło

mie  drugiego  i  trzeciego  tysiąclecia.  To  my  wchodzimy  w  XX I 
wiek, ze świadomością  iż nasze JUTRO  j e go  „być albo nie  być" 
zależy również od  takich  czynników,  na które my nie mamy  wpły
wu.  Niejednokrotnie  rozważamy,  co  działo  się  na  naszej  ziemi 
cieszyńskiej nie  tylko na przełomie  poprzednich  wieków  i tysiąc
leci,  lecz jeszcze  dawniej.  Zafascynowani  urodą  otaczającej  nas 
przyrody  i majestatem  naszych  gór  zadajemy  sobie  pytanie,  czy 

Wernisaż  wystawy  „Skarby  ziemi"  odbył  się w  Muzeum  12  stycz
nia.  O  eksponatach  z  własnych  zbiorów  mówili:  Zdzisław  Jonszta 
i Kazimierz  Płachecki.  Fot.  W.  Suchta 

taki  obraz  widzieli  również  nasi  przodkowie  i  praprzodkowie. 
By  spojrzeć  wstecz,  należy  przede  wszystkim  spojrzeć  w  głąb. 
To  nie  tylko  fragmenty  urodzajnej  powierzchni  ziemi  stanowiły 
o  bycie  naszych  przodków,  lecz  także  kopaliny  użyteczne  wydo
bywane  spod  jej  powierzchni. 

Cała  ziemia  cieszyńska  ze swymi  skromnymi  skarbami    kopa
linami:  stałymi  (wapienie,  margle,  piaskowce,  rudy  żelaza  i  wę
giel),  gazowymi  (gaz  ziemny)  i  ciekłymi  (wody  mineralne)  za
wsze  sobie  radziła. 

Jak  w  różnych  okresach  historii  naszej  ziemi  wykorzystywali
śmy  bogactwa  naturalne,  jak  pod  naszymi  stopami  wygląda  jej 
„pancerz"  dowiemy  się  oglądając  wystawę  zorganizowaną  w 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa.  Ekspozycja  pokazuje wiele  cie
kawostek  geologicznych  związanych  ze  Śląskiem  Cieszyńskim, 
w  tym  minerały  np.  cieszynit,  łupki  cieszyńskie,  piaskowiec  go
dulski,  i istebniański,  żeleziaki  (ustrońskie),  węgle kuliste   j e d y
ne  w  Polsce  i bardzo  rzadkie  w  świecie. 

Ponadto  na  wystawie  można  skonfrontować  swoje  wyobraże
nie  flory sprzed  300  milionów  lat  z obrazami  przedstawiającymi 
zrekonstruowany  las  karboński  oraz  z  reliktami  w  postaci  ska
mieniałych  i zwęglonych  szczątków roślinnych.  Prawie  dziewięć
dziesiąt  procent  eksponatów  to  okazy  pochodzące  z  ziemi  cie
szyńskiej.  By  opis  wystawy  był  pełniejszy  należy  wspomnieć 
o  eksponowanych  mapach  warstwicowych  powiatu  cieszyńskie
go,  kilku  przekrojach  geologicznych  oraz  o  kilkunastu  profilach 
otworów  wiertniczych.  Wystawę  ubarwiła  ekspozycja  fotografii 
okazów  przyrody  i fragmentów krajobrazu wybranych  wrażliwym 
okiem  fotografa   amatora  Marka  SniegoniazGórek.  Okazy  geo
logiczne,  paleontologiczne  i  kartograficzne  zebrali  i  dokonali 
próby  ich  opracowania  emerytowany  geolog  z  Puńcowa  Kazi
mierz Płachecki  oraz emerytowany  górnik  pedagog,  mieszkaniec 
Ustronia Zdzisław Jonszta,  którego  cześć  bogatych  zbiorów  mie
liśmy  okazję już  obejrzeć  w  Muzeum.  (ZJ) 

6  Gazeta  Ustrońska 



CZY CZESI  DOTRZYMAJĄ 
ZOBOWIĄZAŃ? 

Protesty  przeciw  rozbudowie  elektrociepłowni  w  Stonawie, 
które  miały  miejsce  w  1990  roku,  doprowadziły  do  zaniechania 
planów  inwestycyjnych  przez  stronę  czeską.  Okazuje się  jednak, 
że  nie  na  długo.  Widmo  Stonawy,  a  teraz  także  i Trzyńca,  wciąż 
wisi  nad  nami.  Dziwi  beztroska  z  jaką  sprawę  traktują  władze 
polskie  i wygląda  na  to,  że  po  raz  drugi  głos  będzie  musiało  za
brać  społeczeństwo,  które  głośno  wyrazi  swoją  dezaprobatę  wo
bec  planowanych  budów. 

15  listopada  ubiegłego  roku  minister  środowiska  RP  poinfor
mował  wojewodów  śląskiego  i  opolskiego,  że:  „strona  polska 
przystąpiła  do  nowej  procedury  oceny  oddziaływania  na  środo
wisko  w  kontekście  transgranicznym  dla  przedsięwzięcia  blok 
energetyczny  110  MWel  w  lokalizacji  kopalni  CSM  Stonawa". 
Wojewoda  śląski  poinformował  o  tym  władze  lokalne  zaintere
sowanych  miast  i gmin,  między  innymi  Ustronia.  Przesłano  rów
nież  dokumentację  oddziaływania  na  środowisko  sporządzona 
przez  ministerstwo  środowiska  Republiki  Czeskiej.  Materiały 
przesłano  do  Nadleśnictwa  Ustroń  i zapoznano  z nimi  członków 
Komisji  Ochrony  Środowiska.  Zdrowia  i  Lecznictwa  Uzdrowi
skowego  Rady Miasta oraz Polskiego  Klubu  Ekologicznego  Kolo 
w  Ustroniu.  Aby  ustosunkować  się  do  informacji  przekazanych 
przez czeskie ministerstwo odbyło się spotkanie, w którym  uczest
niczyli  przedstawiciele  wymienionych  instytucji  i  organizacji. 
Opinia  ta  była jednoznacznie  negatywna. 

Po  pierwsze:  w  przesłanej  dokumentacji  brakowało  stron.  Po 
drugie:  czas,  w jakim  należało  ustosunkować  się  do  konsekwen
cji ,  które  niesie  za  sobą  rozbudowa  elektrociepłowni  w  Stona
wie, był zbyt  krótki.  Po trzecie:  nie przesłano  żadnych  informacji 
na  temat  planowanej  inwestycji  w  Trzyńcu. 

Na  podstawie  oceny  Nadleśnictwa,  Komisji  RM,  ustrońskiego 
Koła  PKE  w  Wydziale  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta  w 
Ustroniu  sporządzono  pismo,  sygnowane  przez  burmistrza  mia
sta,  które otrzymał  wojewoda  śląski.  Przytaczamy jego  obszerne 
fragmenty: 

„Stwierdzam,  że  z  przedstawionej  przez  stronę  czeską  doku
mentacji  wpływu  budowy  na  środowisko  wynika,  że  uruchomie
nie  w/w  bloku  energetycznego,  przy  równoczesnym  wyłączeniu 
trzech  obecnie  działających  bloków,  czyli  realizacja  wariantu  1 
lub 2,  inwestycja nie pogorszy  stanu  środowiska. Zaznaczam  jed
nak,  że  nie prowadzono  i nie  przedstawiono  badań  skutków  uru
chomienia  i oddziaływania  nowego  bloku  na  tereny  położone  po 
stronie  Polski. 

Z  opracowania  wynika  także,  że  w wariancie  I  i 2  na  terenach 
przygranicznych  po  stronie  czeskiej  normy  zanieczyszczeń  nie 
będą  przekraczane,  pod  warunkiem  całkowitej  likwidacji  starych 
bloków  energetycznych,  a  stan  środowiska  na  terenach  przygra
nicznych  nie  ulegnie  pogorszeniu. 

Informuję, że obecny  poziom  zanieczyszczeń  docierających  do 
lasów przygranicznych  tj . 3/5 do 4/5  pochodzi  ze strony  Republi

Łabędzie  na wieść o czeskich  planach.  Fot.  W.  Suchta 
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Zanieczyszczenia  z zagranicy  to poważne  zagrożenie,  nie  zapomi
najmy, że nie jedyne.  Fot.  W. Suchta 

ki  Czeskiej,  powodując  znaczne  szkody  w  drzewostanie.  Przy 
obecnym  zanieczyszczeniu  świerczyny,  stanowiącej  80%  drze
wostanu  Nadleśnictwa  Ustroń,  iglaste  mają  zredukowany  aparat 
asymilacyjny  od  20  do  60%. 

Chciałbym  nawiązać do opracowania  prof. Stanisława  Hławicz
ki  z  Instytutu  Ekologii  Terenów  Uprzemysłowionych  w  Katowi
cach,  dotyczącego  oddziaływania  zamierzonych  czeskich  inwe
stycji  na  środowisko.  Ekspertyza  dowiodła,  że wbrew  zapewnie
niom  Slezkiej  Energetiki  nadgraniczne  elektrociepłownie  spowo
dowałyby  wzrost  zanieczyszczenia  atmosfery  po  polskiej  stronie 
granicy,  zwłaszcza  dwutlenkiem  siarki.  Największe  zagrożenie 
powstałoby  w  rejonie  Tułu  i  Małej  Czantorii  na  obszarach  Cie
szyna,  Goleszowa  i oczywiście  Ustronia.  Podkreślam,  że  na  tych 
terenach  znajdują się  Park  Krajobrazowy  Beskidu  Śląskiego  oraz 
Rezerwaty  Przyrody  Czantoria  i Tuł. 

Negatywnie  opiniuję powyższą  inwestycję ponieważ  przesłana 
dokumentacja  nie  zawiera  analizy  wpływu  planowanej  inwesty
cji  na  stopień  zanieczyszczenia  środowiska  po  stronie  polskiej, 
nie  bierze  pod  uwagę  wpływu  już  istniejących  źródeł  emisji  za
nieczyszczeń,  nie  zawiera  stron  3842,  6162,  70114  oraz  125
133,  nie  gwarantuje,  że  po  uruchomieniu  nowych  źródeł  emisji, 
istniejące źródła  będą  zlikwidowane. 

Wnioskuję  o  uzupełnieni  dokumentacji  o  wspomniane  wyżej 
problemy,  a  także  traktowanie  problemu  jako  zanieczyszczenia 
transgranicznego  pochodzącego  z kilku  emitorów  oraz o  opraco
wanie  przez  stronę  czeską  takich  materiałów,  które  w  sposób  ja
sny  i zrozumiały  przedstawiłyby  projekt  budowy  oraz  spodzie
wany  wpływ  planowanej  inwestycji  na  środowisko  naturalne  w 
naszym  regionie. 

Nadmieniam,  że  znacząca  poprawa  warunków  środowiska  na
turalnego  oraz  ochrony  parku  krajobrazowego  Beskidu  Śląskie
go,  rezerwatów  przyrody  Czantoria  i  Tuł  nastąpiłaby  dzięki  li 
kwidacji  starych  źródeł  emisji  i nie  budowaniu  nowych  w  pasie 
przygranicznym  przez  stronę  czeską." 

Trzeba  jeszcze  wyjaśnić  do  jakich  wariantów  odwołuje  się  w 
liście  burmistrz  naszego  miasta.  Otóż  strona  czeska  opracowała 
3  warianty  inwestycyjne. Jeden  z nich  zakłada  na przykład  likwi 
dację starych źródeł emisji zanieczyszczeń  w Stonawie  i w  Trzyńcu 
i uruchomienie nowych, co spowodowałoby  spadek stężenia  dwu
tlenku  siarki.  Inny  mówi  o  wyłączeniu  starych  źródeł  i  urucho
mieniu  ich  wyłącznie  w  sytuacjach  awaryjnych.  Jednak  z  prze
słanej dokumentacji  nie wynika,  źe Czesi,  po uzyskaniu  aprobaty 
najlepszego  z  rozwiązań,  dotrzymają  zobowiązań. 

Mamy więc z jednej strony  park krajobrazowy,  rezerwaty  przy
rody,  zdecydowany  sprzeciw  społeczeństwa,  aktywność  władz 
samorządowych  w miastach  i gminach  bezpośrednio  zagrożonych 
nowymi  inwestycjami, a z drugiej determinację  strony czeskiej w 
działaniach  mających na celu  wybudowanie  nowych  źródeł  ener
gii .  Szkoda  tylko,  źe  polskie  władze  centralne  nie  są  w  stanie 
wykorzystać  międzynarodowego  prawa,  sprzyjającego  ochronie 
środowiska,  a  nawet  przesłać  pełnej  dokumentacji.  Osłabia  to 
znacznie  siłę  działań  na  szczeblu  lokalnym. 

Monika  Niemiec 
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Przez  trzy  tygodnie  w  kościele  św.  Klemensa  rozbrzmiewał 
śpiew. Koncertował  ustroński chór „Ave" wraz z dziećmi ze Scholi 
Maryja, w następnym  tygodniu  wystąpił chór  z  LuhaĆovic  Mi 
seny  Pevecky  Zbor  Leose  Janacke  pod  dyrekcją  Karela  Klime
sa,  zaś  w  sobotę  20  stycznia  chór z parafii  św.  Piotra  i Pawła  w 
Skoczowie  i chór prawosławny  z parafii św. Ducha w  Białymsto
ku. Dyrygujący chórem  prawosławnym  Bogdan  Pura  przed  kon
certem  przybliżył  rodzaj  wykonywanej  muzyki  i jej  specyfikę. 
W  kościele  prawosławnym  jedynym  instrumentem,  którego  się 
używa, jest  ludzki głos. W Ustroniu  działa  kilka chórów  i na  kon
cercie widać było wielu  chórzystów  z zainteresowaniem  przysłu
c h u j ą c y ch  s ię  p i e ś n i om  K o ś c i o ła  p r a w o s ł a w n e g o,  p r a w o s ł a w n ym 

kolędom.  Co  szczególnie  uderzało  w  chórze z Białegostoku,  to 
młody  wiek  śpiewaków,  ale  też  parafia,  przy  której  chór  działa, 

I E 
istnieje zaledwie  kilka  lat.  Mimo  to w  ich  śpiewie  czuć  było  pro
fesjonalizm, a poszczególne  utwory  nagradzano  gromkimi  bra
wami.  Po  koncercie  można  było  nabyć  kasety  i płyty  z  nagrania
mi  chóru z Białegostoku. 

Poprosiłem  ks.  proboszcza  Antoniego  Sapotę o krótkie  pod
sumowanie ostatnich  koncertów  w kościele św. Klemensa.  Ks. A. 
Sapota  powiedział: 

  Stowarzyszenie  „Ave"  w  swoim  statucie  ma  zapis  mówiący 
o  propagowaniu  śpiewu,  a także  zapis  o ewangelizacji.  Chór 
„Ave  " realizuje  te zapisy  przede  wszystkim  przez  to, że  sam  śpie
wa,  w  tym pieśni  pobożne.  Nawiązaliśmy  też  kontakty  w  ramach 
partnerstwa  miast.  W Luhacovicach  byliśmy  na  święcie  plonów, 
na podziękowaniu  za  żniwa  i tam  nasz  chór  śpiewał  w  kościele. 
W  Luhacovicach  jest  jeden  chór,  który  ma  także  w  repertuarze, 
poza  klasyką,  pieśni  związane  z  Bożym  Narodzeniem.  Uważamy 
się za  integralna  część  naszego  miasta  i dla  Ustronia  chcemy  coś 
robić,  dlatego  zaprosiliśmy  tamtejszy  chór.  Przypomnę,  że  po
dobną  wymianę  zrobiliśmy  z  chórem  z Neukirchen  Vluyn. 

W  Skoczowie  działa  bardzo  ciekawe  stowarzyszenie  „   Musica 
Sacra  ", które  co  roku  organizuje  festiwal  na pamiątkę  pobytu  w 
Skoczowie  Ojca  Świętego.  Porozumieliśmy  się z tym  stowarzy
szeniem,  gdyż jako  parafia  mamy  pomieszczenia,  w których  można 
podejmować  gości.  To porozumienie  zaowocowało  sprowadze
niem  z Białegostoku  chóru  prawosławnego.  Bardzo  nas  to  cie
szy,  gdyż  muzyka  prawosławna  nie jest  u nas  zbyt  często  słucha
na.  Wcześniej  jedynie  w  kościele  ewangelickim  dwukrotnie  kon
certował  chór  prawosławny  z  Warszawy. 

Te trzy  koncert  ułożyły  się  w  tryptyk,  choć  nie  było  to  specjal
nie  planowane.  Po  prostu  terminy  tak  się  złożyły,  ze  nasz  chór 
wystąpił  jako  pierwszy,  po  tygodniu  chór  z  Luhacovic,  po  kolej
nym  tygodniu  zaś  chór  prawosławny.  Cieszę  się  z postępów  na
szego  chóru  „Ave".  Ci,  którzy  się  na  muzyce  znają  zauważają 
jego  pełniejsze  brzmienie,  nowy  repertuar. 

Ks.  A.  Sapota  zdradził,  że  nie  jest  to  ostatni  cykl  koncertów 
w  kościele  św.  Klemensa  w  tym  roku. 

Wojsław  Suchta 

8  Gazeta  Ustrońska 

 Z M 
Wydział  Kultury  i Oświaty  Urzędu  Miasta  oraz  Miejski  Dom 

Kultury  „Prażakówka"  serdecznie  zapraszają na wesołe,  biesiad
ne spotkanie  z artystami  teatru  muzycznego  w Gliwicach.  Przed
stawienie  składa  się z popularnych  pieśni  na  temat  dawnego  ce
sarstwa  AustroWęgier.  Poznamy  historie niektórych  z nich,  czę
sto  śpiewanych  do  dziś  przy  okazji  spotkań  towarzyskich  przy 
ognisku,  rodzinnych  biesiad,  rajdów, wycieczek.  Usłyszymy  bal
lady  uliczne  i miłosne,  melancholijne  songi,  pieśni  patriotyczne 
i  wojskowe.  Wysłuchamy  w  całości  prapremierowego  wykona
niu  „ H e j n a łu  m a r i a c k i e g o ".  P r o w a d z ą cy  L e s z ek  M a z an  p r z y b l i

ży  nam  m.  in.  dzieje  powstania  pieśni  „Góralu,  czy  ci  nie  żal", 
okoliczności  napisania  songu  „Upływ a  szybko  życie",  sypnie 
anegdotami  na temat  piosenki  „Wszystkie  rybki  śpią  w jeziorze". 

Naszych  widzów z pewnością  ucieszy  to  zabawne,  kameralne 
widowisko,  nawiązujące  do  tradycji  kabaretowych,  utrzymane 
w stylu  pieśni  biesiadnych  o żartobliwym,  a nawet  lekko  frywol
nym  klimacie. 

Męski,  pięcioosobowy  zespół  muzyczny  będzie  towarzyszył 
pięknym  solistkom  i znakomitym  solistom. 

Impreza  rozpocznie  się o godz.  19.00,  10  lutego  2001  roku 
w  sali  widowiskowej  miejskiego  Domu  Kultury.  W  tym  miejscu 
składam  serdeczne  podziękowania  naszym  sponsorom  wymie
nionym  na plakacie,  bez których  wsparcia  finansowego  przedsię
wzięcia  kulturalne  nie  zaistniałyby  w  tak  szerokiej  ofercie. 

Dyrektor  MDK  Barbara  Nawro tek  Żmijewska 

E W E 
Na  czas  ferii  zimowych  w  MDK  „Prażakówka"  przygotowano 

wiele atrakcji dla odpoczywających od szkoły  uczniów. Już 5  lute
go od  10.00 do  15.00 odbywać się będzie konkurs plastyczny  „Rzeź
ba w oczach  dziecka",  a dzień  później dzieci  wezmą  udział w ma
ratonie  filmowym,  który  potrwa  od  10.00  do  15.00. 7 lutego  dla 
odmiany  najmłodsi, ale również  ich  rodzice  i opiekunowie,  zosta
ną zaproszeni w świat magii  i piosenki, przedstawiony w spektaklu 
dla  osób  od  lat 3 do  103. Chętni  znajdą  się  również  na wyjazd  na 
zajęcia  ruchowe,  które  odbywać  się  będą  na  pływalni  w  Skoczo
wie 8 lutego od  10.00 do  15.00.9  lutego w prawdziwie  karnawało
wym  nastroju  dzieci  udadzą  się na  bał  maskowy  z ciekawym  pro
gramem  zabaw  i konkursem  na najciekawszy strój. Szaleć będą od 
14.00  do  17.00.  Udział  w  konkursie  zgłaszamy  do 7 lutego. 12 
lutego  (10.00  15.00)  dyplomami  uhonorowani  zostaną  laureaci 
konkursu  plastycznego,  a na następny  dzień  od  10.00 do  15.00  po 
raz drugi  zaplanowano  zabawę  na  skoczowskim  basenie.  14  lute
go, od  13.00 do  17.00 w ciekawy sposób obchodzone  będą  Walen
tynki, a  15 lutego dzieci  i młodzież czeka „Górska  Przygoda",  czy
li zajęcia na świeżym  powietrzu  wśród  malowniczych  beskidzkich 
krajobrazów. Od  10.00 do  15.00 uczniowie wezmą  udział w atrak
cyjnych zabawach  i konkursach.  W ostatni dzień  ferii od  10.00  do 
15.00 mali urlopowicze  zaproszeni  są do pracowni  komputerowej. 

f f c S r '  USTROŃ,  ul. 3 Maja 26, 
*   tel./fax (033) 854 23 54,  tel.  kom.  0601 468  413 

•  Zaprasza  na  z imowe  ku l ig i  w najpiękniejszych  miejscach 
Beskidu  Śląskiego  oraz  inne  imprezy  plenerowe. 

•  Oferuje usługi wykwalifikowanych  przewodników  i wynajem  wła
snych  autokarów  na  wycieczki  krajowe i zagraniczne,  obsługa 
wycieczek  szkolnych i zimowisk. 

  DAF   53  msc + 2;   IVEC0   28  msc + 2; 
SETRA   4 9  msc + 2;   JELCZ T   48  msc + 2; 
 AUT0SAN  47  msc + 2; 

Biuro i autokary  posiadają  wszystkie  wymagane  koncesje  krajowe 
i  zagraniczne  oraz ubezpieczenia.  Biuro  jest członkiem  Beskidzkiej  Izby 
Turystyki. 



M 
W  niedzielę  21  stycznia  w 

Domu  Strażaka w Lipowcu  od
było  się  spotkanie  noworoczne 
z  seniorami  zorgan izowane 
przez tamtejsze Koło  Gospodyń 
Wiejskich  i młodzież  .  Spotka
nie  otworzył  przewodniczący 
Zarządu  Osiedla  Antoni  Kę
dzior,  który  przywitał  wszyst
kich  seniorów,  a  także  burmi
strza J a na  Szwarca,  wiceprze
wodniczącego  Rady Miasta  Jó
zefa  Waszka,  radnego  Wikto
ra  Pas ternego,  prezesa OSP 
Karola  Małysza  i  proboszcza 
ks.  Mar iana  Brankę.  W  spo
tkaniu  uczestniczyła  także  rad
na  Mar ia  Tomiczek,  z tym, że 
nie  jako  gość,  ale organizator
ka  i  p rzewodn icząca  KG W. 
Specjalny  wiersz  dla seniorów 
wygłosiła  Basia  Fojcik. 

  Mam  wielki  szacunek  dla 
ludzi  s t a r s z y ch    mówił  J. 
Szwarc.    Nowy  wiek  budzi 
wiele obaw, ale życie  toczy  się 
nadal  tak  j ak w wieku  minio
nym.  Człowiekowi  do  szczę
ścia  p o t r z e b ny  jest  d r u gi 
człowiek  i życzę  wam,  by za
wsze wokół  byli  bliscy,  k tórzy 
was  w s p o m a g a j ą.  Szczęście 
jest  jedyni}   rzeczą,  k tó ra  się 
mnoży,  jeżeli  się ją  dzieli. 

Życzenia od  Rady Miasta  zło
żył J. Waszek, przy czym  okaza
ło  się,  że jego  korzenie  sięgają 
Lipowca,  skąd  pochodziła  jego 
babcia. 

Korzys ta jąc  z  obecności 
władz  miasta  mówiono  także 
o  sprawach  codziennych, jak 
niedokończony  chodnik. 

 To  nic, że jesteśmy  da leko 
od  cent rum   mówił  W.  Paster
ny.  Wiele zrobiono w  Lipow
cu,  w idać,  że  w ładze  d b a ją 
o  nas,  ale te raz  są tak  ważne 
inwestycje  j ak  oczyszczalnia 
śc ieków  i  to  t r z e ba  z r o z u
mieć. 

Wspomn ien iami  ze  swej 
młodości  dzielił  się z  zebrany
mi  Paweł  Lazar.  W latach 50. 
zaczął  pisywać  do  gazety  Gro
mada  Rolnik  Polski.  Ukazywa
ły  się  jego  artykuły,  np. o so
lach  mineralnych  w  żywieniu 
drobiu  i  bydła,  o  pszczelar
stwie,  bo z  pszczołami  ma do 
czynienia  71 lat. 

M.  Tomiczek  poinformowa
ła, że ukaże  się książka  „Lipo 
wiec  2000"  obrazująca  życie 
tej  dzielnicy  w ubiegłym  roku. 
W  wydawnictwie  znajdzie się 
wiele  danych  z  roku  2000. 
Zadbano  o  wszelkie  szczgóły. 
Na  razie M. Tomiczek  zdradzi
ł a  jedyn ie,  że  do l iczono  sie 
1419  mieszkańców  Lipowca 

Z  ks. M. Branką  i  władzami 
miasta  dzielono  się  opłatkiem, 
a  potem  był uroczysty  posiłek. 
W  tej  części  spotkania  uczest
niczyło  ponad  dwudziestu  se
niorów. 

Później swój program  zapre
zentowały  dzieci  i młodzież  z 
Lipowca.  Występ  przygotowy
wano  ponad  dwa miesiące,  a 
jako  pierwsze  zaprezentowały 
się  przedszkolaki  w  wierszu 
„Now y  Rok".  Cały  program 
podz ie lono  na  trzy  części  
p ie rwsza  dotyczy ła  Bożego 
Narodzenia,  drugą  poświecono 
babciom  i dziadkom,  trzecia to 
karnawał.  Konferansjerką  była 
Mon ika  Pasterna,  przygrywał 
zespół  w  składzie:  M a t e u sz 
Tomiczek   trąbka, Je rzy  Cho
lewa    keyboard,  J u s t y na 
C h r a p ek   keyboard  i  Łukasz 
Dyba    gitara. 

Występy  obserwowali  nie 
tylko  seniorzy,  ale także  licz
nie przybyli  na tę część  spotka
nia  mieszkańcy  Lipowca.  Na 
zakończenie  wspólnie  odśpie
wano  „Lipowski  Groń"  i  „Oj 
cowski  Dom".  (ws) 

Występują  przedszkolaki.  Fot.  W.  Suchta 

Moment  losowania.  Fot.  W.  Suchta 

  Z Ę 
Tak  jak  w latach  ubiegłych  odbyło  się losowanie  nagród Mo

kate.  Główna  nagroda  też pozostaje  niezmienna   wycieczka do 
Wenecji.  Chętnych  oczywiście  nie brak  o czym  najlepiej  świad
czy  ilość  uczestników,  których  było  ponad  trzydzieści  tysięcy. 
Na  kupony  konkursowe  zużyto  więc  około  140.000  opakowań, 
gdyż  niektórzy  uczestnicy  przysyłali  nawet  po kilkanaście  kupo
nów  składających  się z czterech  wieczek  opakowań  kawy. 

Losowanie  odbyło  się 20 stycznia  w obecności  komisji,  dzien
nikarzy  i  czuwającego  nad prawidłowością  procedury  notariu
sza.  Poza  wycieczką  do  Wenecji do wygrania  było  też 40  nagród 
rzeczowych.  Wycieczka  trafia  się  mieszkance  Zmigródka  w wo
jewództwie  dolnośląskim.  Następnie  losowany  był sprzęt agd 
i  wtedy  okazało  się, ze  kupony  nadeszły  praktycznie  z  całego 
kraju. Jedną z nagród  wygrywa  nawet  ktoś z Nowego  Jorku.  Wła
ścicielka  Mokate  Teresa  Mokrysz  wyjaśnia,  że nic w tym  dziw
nego,  gdyż  kawa  z  Ustronia  jest  eksportowana  także  do  Stanów 
Zjednoczonych  i jak  widać znajduje tam swoich  amatorów.  (ws) 

B i u r o  U s ł u g  T u r y s t y c z n o 
T r a n s p o r t o w y c h 

  obsługa zimowisk i wydeczek 
własnymi autokarami 
Atrakcyjne  ceny! 

Zamówienia  przyjmujemy 
pod  numerem  telefonu: 
O 3 3 / 8 5 2  7 0  4 9, 
0  6 0 3  2 5 0  2 56 

.  ZAPRASZAMY!  > 

T O  J E ST  O K A Z J A ! 
zapraszamy  do zakupu  obuwia 

oraz  odzieży  spor towej  f i rm : 
C O L M A R ,  V Ó L K I ,  M A Y E R ,  M A Z E R, 

A D I D A S    F I L L A ,  B R U GI  i  innych 
Produkty tych firm zostały przecenione od  10 do 60%. 
S K L E P  S P O R T O W Y  O T T O  M A R O S Z 

U s t r o ń,  u l . 3  M a j a  8A 

Czynne  od 10 do  17.00;  soboty  od 10 do  13.00  Zapraszamy! 

 wizowanie  paszportów do pracy w Niemczech 
 sprzedaż miejsc na przewozy  autokarowe  Europa 

  każda sobota  10.0012.00 
•  „Biuro  Bis" Wisła, ul. 1 Maja 

 codziennie  9.00  16.00,  tel.  8552649. 

Możesz  być jednym 
z  pierwszych! 

Hi t  sezonu  2001 
Informacja: 

BUT  „Ustronianka" 
S

9  Gazeta  Ustrońska 
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Najlepiej koncertować  z  nauczycielem.  Fot.  W.  Suchta 

Video filmowanie. 
Tcl.  8543827,  0603580651. 

„MIS S  K"  jakość,  szyk,  elegancja. 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  70  a." 
Zapraszamy. 

„ U  Marusia",  ul. Grażyńskiego  27,  tcl. 
8544997.  Bankiety,  przyjęcia,  dan
cingi,  domowa  kuchnia.  Zapraszamy. 

Anglia   przetwórnie,  budowy,  kursy 
językowe. 
Tcl. (033) 815840608.  0605043346. 

Biuro  rachunkowe  z  licencją. 
Tcl.  8544720. 

Malowanie,  kafelkowanie,  ocieplanie 
budynków. 
Tcl.  8545402,  0502619214. 

Cen t rum  Ch i ru rg ii  „ V A R  m e d"  
bezpłatne  zabiegi  operacyjne,  kontrakt 
z  Śląską  Kasą  Chorych,  'l 0°°   14°°. 
Tel.  8542307,  wcw.  461.  Zak ład 
Przyrodoleczniczy  kolo basenów  133. 

Cafe  „ELBA "    zapraszamy  w  soboty 
na  wieczorki  taneczne,  zapewniamy 
kameralną  atmosferę, ciekawy  wystrój, 
ponadto organizujemy kuligi. Tel.  854
7332,  Ustroń,  ul.  Lipowska  152. 

M a ł ż e ń s t wo  l eka rsk ie  p o s z u k u je 
m i e s z k a n ia  w  b u d y n ku  j edno
rodzinnym  w  Ustroniu. 
Tel.  0  601  821  167. 

  P Z

 OC  (wpłaty),  AC,  NW, 
Zielona  Karla 

  budynki,  mieszkania,  firmy 
 polecamy  ubezpieczenia 

turystyczne 

Zadzwoń    przyjedziemy 

teł.  0608  615  014,  8543627 
Biuro: ul. Sikorskiego  18, Ustroń 

Kupię  dom  do  remontu   okolice  ul. 
Traugutta.  Tel.  8541978. 

Zespól  muzyczny,  dwuosobowy. 
Tel.  8542517. 

Do wynajęcie mieszkanie  (dwa  pokoje, 
kuchnia,  hall,  łazienka). 
Tel.  8547011. 

P o s z u k u ję  k o r e p e t y t o ra  języka 
angielskiego.  Tel.  0602690943. 

Biuro  rachunkowe  pełny zakres  usług. 
Tel. 8542153 po  16°°,  0606755518. 

Polonez  1500 rok produkcji  1987.  cena 
1.000  zł.  sprzedam.  Tel'.  85421 53. 

Asystentkę  stomatologiczną  zatrudnię. 
Zgłoszenia  osobiste:  DENTLABOR  
os.  Manhatan. 

Za t rudn ię  p racown ika  w  zak ładz ie 
optycznym,  lei.  0  601  539  406. 

. O Y  43 450 Ustroń, 

ul. Katowicka II 

(przy obwodnicy 

Ustronia) 

 organizację imprez okolicznościowych 
 wspaniałą kuchnię (wykwalifikowani kucharze) 
 własnej produkcji lody, ciastka i desery 

Y
D o  3  lu tego  a p t e ka  „ M y ś l i w s k a"  ul.  S k o c z o w s ka  111. 
Od  3  do  10  l u tego  a p t e ka  „ C e n t r u m"  ul.  D a s z y ń s k i e go  8. 
P rze jęc ie  dyżu ru  n a s t ę p u je  o  g o d z.  8 .00. 

M U Z E U M  H U T N I C T W A  I  K U Ź N I C T W A 
ul. Hutnicza  3,  tcl.  8542996. 
Wystawy  stale: 
— I lutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia, 
— Galeria  Sztuki  Współczesnej U.K.  I leczko 
Wystawy  czasowe: 
— „Tajemnice i skarby Ziemi Cieszyńskiej"  geologia, paleontologia  i zasoby naturalne ze 
zbiorów Zdzisława Jonszty  i Kazimierza Placheckiego oraz fotografia przyrodnicza  Marka 
Śniegonia  (do 5.03.  2001  r.) 
Muzeum  czynne:  we wtorki  9  1 7,  od  środy do piątku 9   14, 

w soboty  9   13,  niedziele  10  13. 
ODDZIA Ł  MUZEU M  „Zb io r y  Mari i  Ska l i c k i o j " 
ul. 3 Maja 68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Medale  i ekslibrisy z. kolekcji  Marii  Skalickiej. 
— Chrząszcze, motyle,  muszle, skamieliny  z kolekcji  Tomasza  Gazurka. 
Wystawy  czasowe: 
— Malarstwo  rodziny Kurowskich  z Nierodzimia  (do  30.03.2001  r.) 
Oddział  czynny:  we wtorki 9  1 8,  środy, czwartki  9   14, 

w piątki  i soboty  913. 
M U Z E U M  R E G I O N A L N E  „ S t a r a  Z a g r o d a " 
ul. Ogrodowa  I,  tel.  8543108.  Stała wystawa  etnograficzna. 
Muzeum  czvnne:  od 917. 
G A L E R I A  S Z T U K I W S P Ó Ł C Z E S N E J  „ N a  G o j a c h "  B & K  H E C Z K O W I E 
ul. Blaszczyka  19. tel.  8541100.  Galeria  czynna  calv  czas. 
G A L E R I A  S Z T U K I  W S P Ó Ł C Z E S N E J  „ Z a w o d z i e " 
ul. Sanatoryjna 7, tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria czynna:  od poniedziałku  do  piątku 9   16. w soboty  9   13. 
B I U R O  P R O M O C J I  I W Y S T A W  A R T Y S T Y C Z N Y C H 
Rynek  3A,  tel.  8545458. 
— Postacie  i sceny z  literatury  polskiej: „Trylogia",  „Pan  Tadeusz", 
— Stara  Ruś, 

Pejzaż  Impresje, 
— Obrazy  Evgcni  Alanassieva. 
Galeria  czvnna:  od poniedziałku  do niedzieli  10.0017.00. 
S A L O N  W Y S T A W O W Y 
ul. Daszyńskiego  11 (obok  kościoła) 
— Malarstwo  Elżbiety  Szolomiak  i twórców  beskidzkich, 
—  Rękodzieło  ludowe 
Salon czynny:  codziennie  od 9.00 do  I 7.00,  soboty  od 9.00 do  13.00. 
M I E J S K I  D O M  K U L T U R Y  „ P r a ź a k ó w k a " 
ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906. 
C H R Z E Ś C I J A Ń S K A  F U N D A C J A  „ Ż y c i e  i  M i s j a " 
ul. 3 Maja  14, tcl.  854 45 22.  fax 854  18 14 

 poniedziałki  i środy:  godz.  15.00 do  17.00; 
piątki  godz.  14.00 do  16.00: 

— Klub Świetlica  dla dzieci  w dwóch  grupach  wiekowych 
(szkoła  podstawowa  i gimnazjum), 
piątki  godz.  16.00 do  17.30: 

—  Konwcrsacyiny  Klub Języka  Angielskiego dla  młodzieży. 
MITYNGI  A N O N I M O W Y C H  A L K O H O L I K Ó W 
Ustroń, ul. Słoneczna  7 
— grupa dla współuzależnionych  wtorek  17.00    19.00 
— grupa  AA czwartek  17.00   19.00 

Y 

7.02. 

8.02. 

godz. 17.30  Koncert  Karnawałowy  Ogniska  Muzycznego 
  MDK  „Praźakówka". 

godz.  10.00  Świat  Mmagii  i Piosenki   spektakl  dla  dzieci 
od  lat  3  do  103    MDK  „Prażkaówka". 

godz.  17.00  Wernisaż wystawy  międzynarodowej  „Szopki 
bożonarodzeniowe"  oraz  występ  Dziecięcego 
Zespołu  Regionalnego  „Mal i  Grójcowi anie". 

9.02.  godz.  14.00  Bal maskowy dla dzieci. MDK  „Praźakówka". 
9.02.  godz.  19.30  Karnawał  po  góralsku  z zespołami  „Torka"  i 

„Turnioki "   MDK  „Praźakówka". 
10.02.  godz.  9.00  Otwarty  Turniej Tenisa Stołowego  dla dzieci  i 

młodzieży.  Sala  gimnastyczna  SP2. 
10.02.  godz.  19.00  „Modlitw a  dziewicy  czyli  szkoda  lasky"  

biesiada  galicyjska. Scenariusz  i  prowadzenie 
Leszek  Mazan    MDK  „Praźakówka". 

16.02.  godz.  19.00  Recital  Mariana Opani  MDK  „Praźakówka". 

O ,  ul. Sanatoryjna  7 (baseny),  tel/fax 8541640 

1.02.  godz.  15.00  Zim a  w  Dolini e  Muminkó w    bajka  anim. 
Tańcząc  w  ciemnościach    psychologiczny 
Gladiator     kostiumowy 
Rudolf  czcrwonoiio.sy  renifer     bajka 
Dzieciak    komedia 
Poznaj   mojego  tatę    komedia 
Czerwona  planeta   science  fiction 
Rudolf  czerwono nosy  refiner     bajka 
Poznaj   mojego  tatę    komedia 
Czerwona  planeta   science  fiction 

27.02. 
24.02. 
57.02. 
57.02. 
8.02. 
8.02. 
8.02. 

KIN O  PREMIE R 
1.02.  godz.  21.00 
8.02.  godz.  21.15 

godz.  15.00 
godz.  16.00 
godz.  18.45 
godz.  17.00 
godz.  18.45 
godz.  18.45 
godz.  20.30 
godz.  16.00 
godz.  17.30 
Sodz.  19.30 

Shaft    sensacyjny 
Granic e  wytrzymałości    przygodowy 

SKLEP  CAŁOOOUOWy  g \  g  M  J  11  ' L  Zakupi)  na  telefon! 
spożijWczoprzemysloWiA  1 ĘM  i  W CENTRUM  USTRONIA 
¿,3-450  Ustroń  ,  ^ r T a r f r a  DOWÓZ  GRATIS!!! 

u(.  3 Maja  2S  lei.  21}  W  o5l}'1}0'W  Honorujemy  karttj  kredytowe! 
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ALOJZ Y  WASZEK  19052000 
25 grudni a 2000  roku zmarł długoletni  dyrektor   Tech

niku m  Mechanicznego,  pedagog dr  Alojzy  Waszek.  Pod
czas  pogrzebu  nad  trumn ą  zmarłego  ostatnie  pożegna
nie wygłosił  dyrektor   Zespołu  Szkół  Technicznych  Ro
man  Tomica. 

„Za niedosiężną  zasłoną  sens ziemskich  spraw  umieszczono  " 
  powiada  Czesław  Miłosz 

Śmierć  nie  daje  się  usunąć  z  horyzontu  ludzkiego  życia  i  my
ślenia,  przypomina  nam  stale  o  swym  istnieniu. 

Z  głębokim  żalem  żegnamy  dzisiaj  dr.  Alojzego  Waszka.  Do
biegło kresu Jego długie, niemal  wiek  trwające, życie. Zgasła  Jego 
spracowana  myśl. 

Sporą  część  tego  życia,bo  prawie  pół  wieku,  poświęcił  szkole, 
oświacie    tej  dziedzinie  życia  społecznego,  której  nie  sposób 
pominąć,  nie  docenić;  dziedzinie,  która  życia jest  rzeźbiarką,  co 
wykuwa  żywot  cały. 

„Szukałem  dla  potomków,  było  to  mistrzostwo  mojego  serca"  
tymi słowami  można scharakteryzować  pracę  i dokonania  Zmarłe
go. Nauczycielska  droga  Alojzego  Waszka  wiodła  przez  Kończy
ce Małe, Katowice Ligotę, Bladnice  Dol
ne  do  naszego  miasta.  Pół  wieku  temu 
wraz  z  gronem  specjalistówkużników 
był  twórcą  Technikum  Mechaniczno
Kużniczego  w  Ustroniu,  kształtując  tym 
samym  fakt wielowymiarowy  dla  ustroń
skiej społeczności.  Dzięki  temu  szkoła  i 
nasze miasto znalazły  się na  pionierskim 
szlaku  budowy  przemysłu  kuźniczego  i 
motoryzacyjnego.  Przez  ćwierć  wieku 
sprawował  funkcję dyrektora  tej  szkoły, 
a  Jego  osobowość  wywarła  niezaprze
czalny wpływ na kształt  i atmosferę szko
ły. Na pytanie: „Gdzie chodzisz do  szko
ły?"    odpowiadano:  „D o  Waszka,  do 
Ustronia." 

Był  pasjonatem  kształcenia  i  samo
kształcenia,  niestrudzonym  nowatorem 
sztuki  pedagogicznej.  Wykształcił  kilka 
pokoleń  uczniów,  ukształtował  postawy 
pedagogiczne  wielu  nauczycieli  naszej 
szkoły.  Jego  trud  został  uhonorowany 
licznymi  odznaczeniami  państwowymi, 
resortowymi  i  związkowymi,  m. in.: 
Srebrnym  Krzyżem  Zasługi,  Krzyżem 
Kawalerskim  Orderu Odrodzenia  Polski, 
Medalem  Komisji Edukacji  Narodowej, 
Odznaką  Zasłużonego  dla  Województwa  Katowickiego.  Odzna
ka  Zasłużonego  dla  Województwa  Bielskiego,  Odznaką  Zasłu
żonego  Działacza  Kultury  oraz  Odznaką  Honorową  Z NP 

W księdze pamiątkowej wydanej z okazji 50lecia  naszej  szko
ły  znajdujemy  wiersz,  w  którym  autorka  zamyka  „wątki  wielu 
życiowych  dróg".  Odnajdujemy w  nim  również  drogę  i życie  dr. 
Alojzego  Waszka: 

Był sobie  raz 
człowiek,  który  był  Księgą... 
i odszedł,  stając  się  Rozdziałem. 
Był sobie  raz 
człowiek,  który  był  Gmachem... 
i odszedł,  stając  się  Fundamentem. 
Był sobie  raz 
człowiek,  który  był... 
nie  wszystek  odszedł. 
Jak  w wiecznej  lampce 
dała mu  schronienie 
kapliczka  serca  drugiego  człowieka. 
Dr  Waszek  przekroczył  granicę  czasu  na  schyłku  stulecia,  na 

krawędzi  nowego tysiąclecia. Jesteśmy spadkobiercami  Jego  dzie
ła, aby pomnażać  dorobek  naszej  szkoły.  A On,  po trudach  życia, 
niech  odpoczywa  w  pokoju. 

Dr  Alojzy  Waszek  urodził  się  24  marca  1905  roku  w  Orłowej 
pow.  Frysztat  (Czechy).  Tam  też  po  ukończeniu  polskiej  szkoły 
ludowej w Porębie  (19111917)  uczęszczał  do polskiego  prywat
nego gimnazjum  realnego.  W  latach  19201924  był uczniem  Pań
stwowego  Seminarium  Nauczycielskiego  Męskiego  w  Bobrku. 
17 czerwca  1924 roku  złożył egzamin  dojrzałości.  W tym  samym 
roku  rozpoczął  pracę jako  nauczyciel. 

Lata  19241929  to  okres  pracy  nauczycielskiej  w  Kończycach 
Małych  i w Katowicach  Ligocie. W roku  1927 zdał egzamin z prak
tyki  szkolnej  i studiów zawodowych,  co pozwoliło  mu  ubiegać  się 
o  stanowisko  stałego  nauczyciela  w szkołach  powszechnych. 

Od  tej  pory  rozpoczyna  długą  drogę  doskonalenia  się  w  tym 
zawodzie.  Kończy  liczne  kursy  nauczycielskie,  zdobywa  wiele 
specjalności.  Dzięki  nim  staje  się  nauczycielem  uniwersalnym. 
Ma między  innymi  prawo do nauczania  chemii  i fizyki , może  być 
również  bibliotekarzem. 

W  latach  19481952  studiuje  na  Wydziale  Humanistycznym 
Uniwersytetu  Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra  filozofi i w dzie
dzinie  pedagogiki  społecznej.  W  1956  roku  uzyskuje  w  tej  dzie
dzinie  doktorat  na  WSP  w  Katowicach. 

Po  wojnie    12 września  1945  roku  z 
powierzenia  Inspektoratu  Szkolnego  w 
Cieszynie  zostaje  nauczycielem  w  Pu
blicznej  Szkole  Powszechnej  w  Bładni
cach  Dolnych.  Do 31 sierpnia  1947  roku 
był  również  nauczycielem  Publicznej 
Szkoły  Powszechnej  Nr  2 w  Ustroniu. 

4  września  1946  roku  dyrektor  na
czelny Towarzystwa  Akcyjnego dla  Fa
brykacji  Śrub  i Wyrobów  Kutych  Bre
vellier  i  Urban    inżynier  Jan  Jarocki 
powierza  A.  Waszkowi  obowiązki  za
stępcy  k ierownika  Dokszta łca jącej 
Szkoły  Zawodowej  Fabryki  Brevellier 
i Urban  w  Ustroniu. 

Od  1  września  1949  roku  pełni  funk
cję  dyrektora  Gimnazjum  Przemysło
wego  Kuźni   Ustroń  w  Ustroniu. 

1 września  1950  roku  zostaje  dyrek
torem  Technikum  Mechaniczno    Kuź
niczego  Ministerstwa  Przemysłu  Moto
ryzacyjnego  w  Ustroniu. 

Doskonali  się  również  w zakresie  or
ganizacji  i administracji na  licznych  kur
sach  przeznaczonych  dla  dyrektorów 
szkół  Ministerstwa  Przemysłu  Ciężkie

go.  Pozwala  mu  to  na  pełnienie  od  1 września  1962  roku  funkcji 
przewodniczącego  Zespołu  Dyrektorów  Techników  Zawodowych 
w Okręgu  Katowickim,  a od  1964  roku  funkcji  przewodniczącego 
Zespołu  Kadr  Kierowniczych  Szkolnictwa  Zawodowego. 

Jako  dyrektor  i nauczyciel  związany  był  z  ustrońskim  Techni
kum  od  samych  jego  początków  aż  do  przejścia  na  emeryturę  w 
1972  roku.  Współtworzył  j e  i  uczestniczył  we  wszystkich  eta
pach jego  przekształceń.  Już jako  emeryt  uczył  takich  przedmio
tów jak  psychologia  pracy,  bhp  i przysposobienie  do  życia  w  ro
dzinie.  Ostatecznie  rozstał  się  z  technikum  w  1975  roku. 

Na podstawie  Księgi  Pamiątkowej 
„50  lat  Technikum  Mechanicznego"  w  Ustroniu 

Alojzy  Waszek  był  autorem  wielu  opracowań  traktujących o  hi
storii  oświaty  w  naszym  mieście,  szczególną  wagę  przywiązywał 
do  dziejów  macierzystej  szkoły. Znany  był  również jako  aktywny 
d z i a ł a cz  s p o ł e c z n y.  M i ę d zy  i n n y mi  w  l ipcu  1 9 58  r o ku  z n a l a zł  s ię 

w grupie  32 osób,  założycieli  Towarzystwa  Rozwoju  Uzdrowiska 
Ustroń  i został  członkiem  zarządu.  Po  tym jak  Urząd  Spraw  We
wnętrznych  Prezydium  Wojewódzkiej  Rady  Narodowej  odmówił 
zarejestrowania  Towarzystwa,  odbyło  się  27  września  1960  roku 
kolejne zebranie,  na którym  ci  sami  działacze  powołali  Społeczny 
Komitet  Upiększania  Miasta  Ustronia.  Komitet  został  zarejestro
wany, a  funkcję przewodniczącego  pełnił  A.Waszek. 
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Trening przed  turniejem.  Fot.  W. Suchta 

Towarzystwo  Rekreacyjno   Sportowe  „Siła",  Starostwo  Po
wiatowe  w Cieszynie  i Urząd  Miasta  w Ustroniu  zapraszają na  V 
Otwarty  Turniej  Tenisa  Stołowego  „ O  Puchar  Starosty  Powiatu 
Cieszyńskiego",  który odbędzie się  10 lutego (sobota) dla  uczniów 
szkół  podstawowych,  gimnazjów  i szkół  średnich  w  kategoriach 
wiekowych  oraz  11  lutego  (niedziela)  dla  seniorów  w dwóch  ka
tegoriach  wiekowych.  Impreza  będzie  miała  miejsce  w sali  gim
nastycznej  Szkoły  Podstawowej  Nr  2,  początek  zaplanowano  na 
9.00.  Chętni  mogą  się  zapisać  przed  rozpoczęciem  rozgrywek, 
ale  tylko  zawodnicy  niezrzeszeni  w  klubach  (nie  dotyczy  pierw
szego  dnia  Turnieju),  w obuwiu  sportowym  z jasną  podeszwą. 

Z W 
Trener  Apoloniusz  Tajner  zdecydował,  że  Grzegorz  Śliwka  z 

Ustronia,  kolega  klubowy  Adama  Małysza  pojedzie  w  grupie 
polskich  skoczków  na zawody  do  Wiłlingen. Życzymy  powodze
nia, a jeśli  będą  sukcesy,  na pewno  napiszemy.  Na  razie  możemy 
poinformować, że kolejna utalentowana  latorośl  z klanu  Śliwków 
  Daria  wywalczyła  I  miejsce  podczas  Mistrzostw  Śląska  na 
Kubalonce,  które w ogólnopolskiej obsadzie  odbyły  się 28  stycz
nia.  Trzynastolatka,  uczennica  Gimnazjum  Nr  1 zwyciężyła  w 
kategorii  młodzików,  biegnąc  na  nartach  stylem  dowolnym. 

Witejcie  Ustrónioki! 
Jako sie mocie? Kibicujecie  leż  tymu  Małyszowi?  Jo  sie  Wóm 

prziznóm,  że je  żech  strasznucnie  rod,  skwóli  lego,  że  łón  fort 
wygrywo.  Czynsto  ło nim  myślym  i życzym  mu coby  był piyrszy  w 
tym  światowym  pucharze.  Prziznóm  sie  Wóm,  że jak  żech  był 
chłapcym,  to skokołech  w Malince  i aj i sie roz przitrefiło,  że  byłech 
tam  na  podium.  Tóż  rod  myślym  lo  tym  Małyszu  i  duma  mie 
rozpiyro,  że  to Polok  i wiślón,  łoio  zza  miedzy. 

Ale,  co  tam jo,  to przeca  nie  dziwota.  Dybyście  widzieli  calom 
mojóm  rodzinę.  P on i kiedy  siedzi  ich  lot o  aj i piyńć  ludzi  przed 
telewizorym.  Jak  jyny  pokazujóm,  że  Małysz  skocze,  to żodyn  sie 
nie  wadzi  co  łogłondać,  czy film,  czy  teleturniej,  jyny  wszyscy 
chcóm  sie  dziwać  na  tego  naszego  skoczka.  Aji  moja  baba,  co 
doista sportu  ni mo rada, jak  zaś prawióm  w telewizorze,  że  Polok 
je piyrszy  to nos  sznumtychlóm  uciyro,  a w kaj  kierej  gazecie  lo 
nim piszom,  to wszystko  wyczytane  lod  deski  do deski.  I fórt  sie w 
chałupie  ło nim  rzóndzi. 

Kogo na ceście spotkóm,  to też mi prawi  lo Małyszu,  a  ponikiery 
zno  go,  a bo jego  l ojców  i dumny je  jak  di obi i. 

Tóż dzierż  sie chłopie  nasz  kochany!  Do kóńca pucharu  musisz 
jeszcze  kapkę poskokać,  ale wiydz,  że my wszyscy  Ci kibicujymy  i 
wszyscy  chcymy,  coby  ci  tam poszło  jak  nejłepi.  Przeca  nie  jyny 
wiślanie  sóm  z Ciebie  dumni,  ale  i cały  noród! 

Hej skoczki  z całego  świata  na  Małysza  pozór  dejcie 
Dyć  łón zaś  bydzie  tu piyrszy,  tóż  „  Mazurka  "  zaśpiywejcie. 
To nasz  synek,  wiślón  dzielny  co go  wszyscy  radzi  majóm. 
Dzierż sie chłopie, skocz  daleko,  niech  Ci szumny puchar  daj oni! 

Jura 

SALON  MUZYCZNY 
ZIBIHIT  Ustroń,  ul.  Grażyńskiego  5 

te l . / fax. :8544761,  w w w . s t r i m e x . c o m . p l 
$  największy wybór  płyt CD  i kaset  MC na  Śląsku  Cieszyńskim 
$  płyty  CD już  od  4,90,  kasety  MC od  2,90  zł 
#  płyty  CD  ROM  | 
#  bajki  na  kasetach  video  i audio  . KUPON  RARATOWY  I 
#  szeroki  wybór  kolęd  >  ^ r u N  riHDMi uvv  t 
$  bogata  oferta  kart  pocztowych  |  c o/  ^   oa  02  2001 I 

i okolicznościowych  L _  __  __ _ _  __  j 

P O Z I O M O:  1)  śp iewa  z  g rupą  M a a n a m,  4)  Piotr  za  Olzą.  6) 
miał  go  C h a m.  8)  oddz iał  tatarski.  9)  część  tw ie rdzen ia,  10) 
nos  na  n ie j,  11) szaruga  jes ienna,  12)  pańs two  z  Raba tem.  13) 
droga  k rążen ia  satel i ty.  14)  panoczek  owcy,  15)  niesie  pomoc, 
16)  ang ie lsk ie  „ zos tań",  17)  dop ływ  Wisły,  18)  na jd łuższa 
rzeka,  19)  herbata  Ang l i ka,  20)  mater iał  opa t runkowy. 

P I O N O W O:  1)  łódź  żag lowa,  2)  kot let  z  wo łow iny.  3)  to  nie 
Wojski,  to echo.. .,  4) gąski  pogubi ła.  5) jednoślad,  6)  koleżanka 
emerytk i.  7) t raktu je o  budow ie  języka,  11) psie  żale.  13)  czeski 
powiat,  14)  p ismo  i  margaryna. 

R o z w i ą z a n ie  (has ło)  p o w s t a n ie  po  o d c z y t a n iu  l i ter z  pól 
o z n a c z o n y ch  l i c z b a mi  w  p r a w ym  d o l n ym  rogu.  T e r m in 
nadsy łan ia  hasła  m i j a  10  lu tego  b.r. 

Rozw iązan ie  k r zyżówk i  z  n u m e ru  2 
P A S K U D N A  Z I M A 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje  HALIN A  PUCHOWSKA
RYRYCH  z  Ustronia,  ul.  Długa  33. 
Zapraszamy  do  redakcji. 

  z   z   z   z   z   z
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